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Spis. zn.:  115400/2017 
                Č.j.:  115407/2017 

U S N E S E N Í  

ze 78. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 11. 2017. 

  
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 

 

3830/17  OZV č. xxx/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

doporučuje ZM  
vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h), zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecné zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 14 
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně 
závaznou vyhlášku č. xxx/2017, kterou se stanoví místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů            
s účinností od 1. 1. 2018. 
 
       Termín:  14.12.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

3831/17 OZV č. xxx/2017, o místním poplatku ze psů 

doporučuje ZM  
vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h), zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecné zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 14 
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně 
závaznou vyhlášku č. xxx/2017, o místním poplatku ze psů s účinností od 1. 1. 2018. 
 

 
       Termín:  14.12.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

3832/17 Finanční záležitosti - rozpočtová opatření č. XVIII roku 2017 

schvaluje  
rozpočtová opatření č. XVIII roku 2017: 
příjmy ve výši           642 tis. Kč 
výdaje ve výši            403 tis. Kč 
 
příjmy celkem   568.165 tis. Kč 
výdaje celkem    862.412 tis. Kč 
 
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru celkem   864.705 tis. Kč 
výdaje včetně splátek jistin úvěru celkem    864.282 tis. Kč 

 
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 
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3833/17 Finanční záležitosti – navýšení základního kapitálu společnosti VHZ, a.s. 

nedoporučuje ZM  
schválit zvýšení základního kapitálu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., IČO 
47674911, formou peněžitého vkladu z rozpočtu města Šumperka za účelem pořízení 
provozního majetku společnosti v roce 2018 a letech následujících.  
 
       Termín:  14.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

3834/17 Rozhodnutí jediného akcionáře - PMŠ 

rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka, a.s., v působnosti valné hromady 
schvaluje 
zvýšení základního kapitálu společnosti Podniky města Šumperka, a.s., IČO 65138163, 
se sídlem Slovanská 21, 787 01 Šumperk, takto: 
 
„Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 165 000 000,-- Kč (jedno sto šedesát pět milionů 
korun českých) upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 
240 554 785,-- Kč (dvě sta čtyřicet milionů pět set padesát čtyři tisíc sedm set osmdesát pět 
korun českých), na novou výši základního kapitálu, která činí 405 554 785,-- Kč (čtyři sta pět 
milionů pět set padesát čtyři tisíc sedm set osmdesát pět korun českých).  
Upisování akcií nad ani pod částku 165 000 000,-- Kč (jedno sto šedesát pět milionů korun 
českých) navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.  
Základní kapitál se zvyšuje upsáním těchto nových akcií:  
Počet upisovaných akcií: 330 ks (tři sta třicet kusů) celkem  
Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 500 000,-- Kč (pět set tisíc korun českých)  
Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 165 000 000,-- Kč (jedno sto šedesát pět milionů 
korun českých)   
Emisní kurz upisovaných akcií: 500 000,-- Kč/1 ks (pět set tisíc korun českých / jeden kus)  
Emisní kurz všech upisovaných akcií: 165 000 000,-- Kč (jedno sto šedesát pět milionů korun 
českých)  
Druh upisovaných akcií: kmenové označené čísly AA 07 – AA 337  
Forma upisovaných akcií: na jméno  
Podoba všech upisovaných akcií: listinná  
Emisní kurz bude splácen peněžitým vkladem.  
S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s dosavadními akciemi společnosti.
  
Všechny nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu, které nebudou upsány 
s využitím přednostního práva jediného akcionáře, který se svého přednostního práva vzdal, 
budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je město Šumperk, se sídlem 
nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, identifikační číslo 00303461, kterému Podniky města 
Šumperka, a.s., se sídlem Slovanská 21, 787 01 Šumperk, identifikační číslo 65138163, 
nabídnou k upsání celkem 330 ks (tři sta třicet kusů) akcií specifikovaných shora, v úhrnné 
jmenovité hodnotě 165 000 000,-- Kč (jedno sto šedesát pět milionů korun českých) za emisní 
kurz všech jím upisovaných akcií v úhrnné výši 165 000 000,-- Kč (jedno sto šedesát pět 
milionů korun českých), při emisním kurzu jedné upisované akcie ve výši 500 000,- Kč (pět set 
tisíc korun českých).  
Místo upisování akcií je sídlo společnosti Podniky města Šumperka a.s.: Slovanská 21, 787 01 
Šumperk.  
Lhůta pro upisování akcií činí 90 (devadesát) kalendářních dnů ode dne přijetí tohoto 
rozhodnutí.  
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Upisováním akcií se rozumí uzavření písemné smlouvy o upsání akcií podle § 479 zákona číslo 
90/2012 Sb., v platném znění, mezi společností Podniky města Šumperka a.s., se sídlem 
Slovanská 21, 787 01 Šumperk, identifikační číslo 65138163, na straně jedné, a předem 
určeným zájemcem městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, 
identifikační číslo 00303461, jakožto upisovatelem na straně druhé, s úředně ověřenými 
podpisy obou účastníků smlouvy.  
Upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na bankovní účet společnosti 
vedený u MONETA Money bank, a.s., číslo účtu 164424256/0600, ve lhůtě do 90 
(devadesáti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí.  
Emisní kurz nově upsaných akcií bude splacen výhradně peněžitými vklady.“ 
  

Termín:  04.12.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

3835/17 Rozhodnutí jediného akcionáře - PMŠ 

schvaluje  
uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 479 zákona číslo 90/2012 Sb., v platném znění, mezi 
upisovatelem městem Šumperk a společností Podniky města Šumperka, a.s., IČO 65138163, 
se sídlem Slovanská 21, 787 01 Šumperk, na základě které bude upsáno 330 kusů nových 
kmenových akcií označených čísly AA 07 – AA 337, v listinné podobě znějících na jméno 
a s následujícími podmínkami: 
 
- všechny nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu, které nebudou upsány 

s využitím přednostního práva jediného akcionáře, který se svého přednostního práva 
vzdal, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je město Šumperk, se 
sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, identifikační číslo 00303461, kterému 
Podniky města Šumperka, a.s., se sídlem Slovanská 21, 787 01 Šumperk, identifikační 
číslo 65138163, nabídnou k upsání celkem 330 ks (tři sta třicet kusů) akcií 
specifikovaných shora, v úhrnné jmenovité hodnotě 165 000 000,-- Kč (jedno sto šedesát 
pět milionů korun českých) za emisní kurz všech jím upisovaných akcií v úhrnné výši 
165 000 000,-- Kč (jedno sto šedesát pět milionů korun českých), při emisním kurzu jedné 
upisované akcie ve výši 500 000,-- Kč (pět set tisíc korun českých), 

- místo pro upsání akcií – sídlo společnosti Podniky města Šumperka, a.s., tj. Šumperk, 
Slovanská 21, PSČ 787 01, 

- upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na bankovní účet společnosti 
vedený u MONETA Money bank, a.s., číslo účtu 164424256/0600, ve lhůtě do 90 
(devadesáti) dnů od přijetí rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, 

- emisní kurz jedné akcie je roven jmenovité hodnotě nově upisovaných akcií, tj. 500 000,-- 
Kč, a bude splacen výhradně peněžitými vklady. 

 
Termín:  04.12.2017 

       Zodpovídá: Mgr. Brož 

3836/17 Rozhodnutí jediného akcionáře - PMŠ 

rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka, a.s., v působnosti valné hromady 
schvaluje 
změnu stanov společnosti Podniky města Šumperka, a.s., IČO 65138163, se sídlem 
Slovanská 21, 787 01 Šumperk, a to tak, že dosavadní znění ruší a nahrazuje jej novým 
zněním stanov v rozsahu dle projednávaného návrhu, a to s účinností od 1. 1. 2018. 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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3837/17 Rozhodnutí jediného akcionáře - PMŠ 

rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka, a.s., v působnosti valné hromady 
odvolává 
s účinností ke dni 31. 12. 2017 stávající členy představenstva společnosti:  
‐ JUDr. Michaela Kohajdu, Ph.D., Šumperk 
‐ Mgr. Davida Mátla, Vikýřovice 
‐ RNDr. Jana Přichystala, Šumperk 
‐ Mgr. Tomáše Spurného, Šumperk 
‐ Ing. Františka Šmejkala, Šumperk 

 
Termín:  31.12.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný  
 

3838/17 Rozhodnutí jediného akcionáře - PMŠ 

rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka, a.s., v působnosti valné hromady 
odvolává 
s účinností ke dni 31. 12. 2017 stávající členy dozorčí rady společnosti:  
‐ Ing. Luboše Cekra,  Šumperk 
‐ Martina Janíčka,  Šumperk 
‐ Ing. Josefa Sedláčka, Šumperk 

 
Termín:  31.12.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

3839/17 Rozhodnutí jediného akcionáře - PMŠ 

rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka, a.s., v působnosti valné hromady 
volí 
s účinností od 1. 1. 2018 nové členy správní rady společnosti:  
Ing. Luboše Cekra, Šumperk 
Martina Janíčka, Šumperk 
JUDr. Michaela Kohajdu, Ph.D., Šumperk 
RNDr. Jana Přichystala, Šumperk 
Ing. Josefa Sedláčka, Šumperk 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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3840/17 Rozhodnutí jediného akcionáře - PMŠ 

rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka, a.s., v působnosti valné hromady 
schvaluje 
v souladu s čl. XIII. odst. 2) stanov společnosti Podniky města Šumperka, a.s., účinných 
od 01.01.2018, výše odměn členům správní rady společnosti Podniky města Šumperka a.s. 
s účinností od 01.01.2018 ve výši: 
členové správní rady  5.000,-- Kč /měsíc/člen 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 

3841/17 Rozhodnutí jediného akcionáře - PMŠ 

rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 
Šumperka, a.s., v působnosti valné hromady 
schvaluje 
uzavření smluv o výkonu funkce člena správní rady, v rozsahu dle projednávaného návrhu 
vzorové smlouvy, sjednávaných mezi společností Podniky města Šumperka, a.s., se sídlem 
Slovanská 21, Šumperk, IČ: 65138163, a 
Ing. Lubošem Cekrem, Šumperk, členem správní rady 
Martinem Janíčkem, Šumperk, členem správní rady 
JUDr. Michaelem Kohajdou, Ph.D., Šumperk, členem správní rady 
RNDr. Janem Přichystalem, Šumperk, členem správní rady 
Ing. Josefem Sedláčkem, Šumperk, členem správní rady  

 
Termín:  31.12.2017 
Zodpovídá: Mgr. Spurný 

3842/17 Smlouva o provádění údržby ploch a prvků veřejné zeleně – dodatek č. 1 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o provádění údržby ploch a prvků veřejné zeleně na území 
města Šumperka ze dne 11. 11. 2013, uzavřené se společností Údržba zeleně a parků, s.r.o., 
Rooseveltova 17, 787 01 Šumperk, IČO 26837391, kdy předmětem dodatku je, v souladu 
s článkem 2.6. písm. b) smlouvy, navýšení nabídkové ceny v důsledku nárůstu minimální mzdy 
o více jak 30 % od podpisu smlouvy. S účinností od 1. 1. 2018 se cena za poskytované služby 
pro období 01-12/2018 zvyšuje o částku 952.208,-- Kč bez DPH. 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 

3843/17 Předzahrádka – schválení pronájmu 

schvaluje 
změnu doby pronájmu části pozemku p.č. 285/2 v k.ú. Dolní Temenice se stavbou 
komunikace o velikosti 24,5 m2, za podmínek dle usnesení RM č. 3609/09 ze dne 16. 4. 
2009 a dle usnesení RM č. 566/11 a 567/11 ze dne 17. 3. 2011, za účelem zřízení venkovní 
předzahrádky před provozovnou baru v ul. Temenické 95 – předzahrádka typ 1, a to z doby 
určité vždy od května do října příslušného kalendářního roku na dobu neurčitou. 
 
       Termín:  01.12.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
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3844/17 Předzahrádka – schválení pronájmu 

schvaluje  
pronájem části pozemku p.č. 2035/1 v k.ú. Šumperk se stavbou komunikace o velikosti 
8,0 m2, za podmínek dle usnesení RM č. 3609/09 ze dne 16. 4. 2009 a dle usnesení RM č. 
566/11 a 567/11 ze dne 17. 3. 2011, na dobu určitou od 2. 12. 2017 do 31. 12. 2017, 
za účelem zřízení venkovní předzahrádky před provozovnou Prodej vín, Gen. Svobody 7            
– předzahrádka typ 1. 

Termín:  01.12.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Pavlíček 
 

3845/17 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva 
o právu provést stavbu zařízení elektrizační distribuční soustavy ČEZ „Šumperk – ul. 
Vikýřovická, nové NNk“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu 
provést stavbu zařízení elektrizační distribuční soustavy: „Šumperk – ul. Vikýřovická, nové 
NNk“, na pozemcích p. č. 1800/5, 1800/4, 1800/8, 1804/1, 1804/3, 1804/2 v k. ú. 
Šumperk. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, IČO 
24729035. 
Podmínky: 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“ ve výši 3.000,-- Kč + platná sazba DPH/1 ks zařízení a ve 
výši  110,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 m délky věcného břemene 
(minimálně ale celkem ve výši 1.000,- Kč + DPH), stanovené dle geometrického plánu pro 
určení skutečného rozsahu věcného břemene, který po dokončení stavby a jejím zaměření 
zajistí na své náklady budoucí oprávněný. Úhrada úplaty bude oprávněným provedena 
před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření vlastní 
smlouvy o zřízení věcného břemene 

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31. 8. 2020.         
V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

- Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 
stanovené odborem RÚI a PMŠ.    

Termín:  31.01.2018 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

3846/17 MJP – smlouva o právu provést stavbu „Stavební úpravy vodovodu a kanalizace ul. 
Školní Šumperk“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu, kterou vlastník pozemků p.č. 918/2, 61/12, 61/3, 
61/4, 61/7, 61/11, 61/16, 61/15, 61/17, 61/18, 61/4, 727/7, 727/12, 752/9, 749/2, 
752/8, 539, 752/7, 61/10, 61/12 v k. ú. Dolní Temenice zřídí pro stavebníka právo provést 
na předmětném pozemku stavbu „Stavební úpravy vodovodu a kanalizace ul. Školní 
Šumperk“. 
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Vlastník pozemku: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Stavebník: 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, Šumperk, IČO 47674954. 
Podmínky: 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2019. 
Stavebník se zavazuje dodržet podmínky stanovené odborem RÚI a PMŠ, a.s. 

 
Termín:  31.01.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3847/17 MJP – zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 1998/1 v k.ú. Šumperk, plocha mezi 
domy Reissova 9, 11, 13, 15, 17, Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1998/1 o výměře 54 m2  v k. ú. 
Šumperk (plocha mezi domy Reissova 9, 11, 13, 15 a 17, Šumperk). 
Účel nájmu:     individuální využití  
Nájemné:     5,-- Kč/m2/rok 

          Doba nájmu:  pronájem od 1. 1. 2018, doba nájmu neurčitá, ukončení nájmu 
dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta se 
stanovuje tříměsíční 

Podmínky: povinnost údržby pozemku včetně porostů na náklady nájemce, 
povinnost odstranění porostů po ukončení nájmu na náklady 
nájemce. 

 
Termín:  11.12.2017 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3848/17 MJP – změna usnesení RM č. 3754/17 – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti pro stavbu podzemní komunikační sítě CETIN 
„RVDSL1729_M_M_SUMP151_SUMP1HR_MET“ 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3754/17 ze dne 9. 11. 2017, ve věci uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu podzemního vedení komunikační sítě: 
„RVDSL1729_M_M_SUMP151_SUMP1HR_MET“ přes budoucí služebné pozemky p.č. 
1959/19, 1559/8, 1955/31, 1959/20 v k. ú. Šumperk, mezi budoucím povinným z věcného 
břemene - město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461,                
a budoucím oprávněným z věcného břemene - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., se 
sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČO 04084063. 
Změna usnesení spočívá v opravě chybně uvedeného služebného pozemku p. č. 1559/8          
v k. ú. Šumperk, přičemž správně má být uveden pozemek p. č. 1959/8 v k. ú. Šumperk. 
V ostatním se usnesení RM č. 3754/17 nemění. 
 

Termín:  31.01.2018 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3849/17 MJP – zveřejnění směny pozemků v k.ú. Dolní Temenice, zrušení usnesení RM             
č. 3507/17 

ruší 
usnesení rady města č. 3507/17 ze dne 31. 8. 2017, kterým byl zveřejněn záměr směny 
pozemků mezi městem Šumperkem a O. D., bytem Šumperk. 
 

Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3850/17 MJP – zveřejnění směny pozemků v k.ú. Dolní Temenice, zrušení usnesení ZM               
č. 874/17 

doporučuje ZM 
zrušit v plném rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 874/17 ze dne 2. 11. 2017, kterým 
byla schválena směna pozemků mezi městem Šumperkem a O. D., bytem Šumperk z důvodu 
schválení nového záměru zveřejnění směny pozemků. 
 

Termín:  25.01.2018 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3851/17 MJP – zveřejnění směny pozemků v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
zveřejnit záměr města směnit pozemky za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku, a to 
formou směnné smlouvy bez finančního vyrovnání za podmínek: 

 
- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, 

bude převedena do vlastnictví O. D., bytem Šumperk, část pozemku p. č. 68/1, dle GP díl 
„a“  o výměře 9 m2 a část p.p.č.61/21, dle GP p.p.č. 61/29 o výměře 39 m2, část p.p.č. 
61/22, dle GP p.p.č. 61/30 o výměře 5 m2 a část p.p.č. 61/7, dle GP p.p.č. 61/28 
o výměře 62 m2 vše v k. ú. Dolní Temenice, přičemž hodnota směňovaných pozemků je 
stanovena jako násobek výměry pozemku a finanční částky 300,--Kč/m2; 

- z vlastnictví O. D., bytem Šumperk, bude převedena do vlastnictví města Šumperka, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, část p.p.č. 70/2, dle GP p.p.č. 70/3 
o výměře 78 m2 a část st.p.č. 54/2, dle GP p.p.č. 958 o výměře 37 m2 v k. ú. Dolní 
Temenice, přičemž hodnota směňovaných pozemků je stanovena jako násobek výměry 
pozemku a finanční částky 300,-- Kč/m2; 

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření předmětných pozemků a správní 
poplatek za zápis vkladu vlastnického práva budou hrazeny účastníky smlouvy, každý 
z nich ve výši  ½ skutečných nákladů. 

 
Termín:  05.12.2017 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3852/17 MJP – prodej spoluvlastnického podílu na st.p.č. 294/5 v k.ú. Dolní Temenice, 
pozemek pod domem Gagarinova 2378/15, Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od      
13. 11. 2017 do 29. 11. 20175 dle usnesení rady města č. 3739/17 ze dne 9. 11. 2017, 
schválit prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 504/10000 na st.p.č. 294/5 v k.ú. Dolní 
Temenice, za podmínek: 
- kupující: H. a V. V., bytem Šumperk 
- kupní cena: 538,-- Kč/m2  
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

 
Termín:  14.12.2017 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3853/17 MJP – prodej části p.p.č. 1959/24 v k.ú. Šumperk, konec ulice Reissovy 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od     
13. 11. 2017 do 29. 11. 2017 dle usnesení rady města č. 3741/17 ze dne  9. 11. 2017, 
schválit prodej  části p.p.č. 1959/24, dle GP p.p.č. 1959/25 o výměře 182 m2  v k.ú. 
Šumperk, za podmínek: 
- kupující: J. R. K., bytem Šumperk 
- kupní cena: 400,-- Kč/m2  
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva 
- kupující uhradí geometrický plán, kterým bude vymezen předmět prodeje a správní 

poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
 

Termín:  14.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3854/17 MJP – zveřejnění prodeje pozemků ve vnitrobloku při ul. Komenského 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka prodat st.p.č. 1839/3 o výměře 346 m2, p.p.č. 150/4            
o výměře 386 m2, p.p.č. 150/2 o výměře 240 m2, vše v k.ú. Šumperk za podmínek:  
- kupní cena u: 

- p.p.č. 150/4 - pozemek pod drobnou stavbou a pozemek u domu který není 
omezen vjezdem do garáží 400,-- Kč/m2, pozemek využívaný ke vjezdu do garáží  
100,-- Kč/m2, 

- p.p.č. 150/2 - pozemek u domu který není využíván ke vjezdu do garáží 400,-- Kč/m2, 
pozemek využívaný ke vjezdu do garáží  100,-- Kč/m2, 

- st.p.č. 1839/3 v k.ú. Šumperk: 300,-- Kč/m2, kupní cena je nižší než kupní cena 
obvyklá z důvodu vyvolané investice na zpřístupnění pozemku (odkoupení 
spoluvlastnického podílu na nebytovém prostoru a části p.p.č. 150/4 v k.ú. Šumperk)  
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- účel prodeje: zázemí k domům  
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu  
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
 

Termín:  05.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3855/17 MJP – zveřejnění prodeje nebytové jednotky č. 1655/9 na st.p.č. 2023 v k.ú. 
Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka prodat nebytovou jednotku č. 1655/9 na st.p.č. 2023 v k.ú. 
Šumperk, včetně  podílu o velikosti 541/10000 na st.p.č. 2023 v k.ú. Šumperk a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 541/10000 na společných částech domu s č.p. 1655 
v obci a k.ú. Šumperk, za podmínek:  
- kupní cena: dohodou 20.000,-- Kč 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva 
- účel prodeje: zajištění vjezdu do vnitrobloku domů Komenského 14,16 a 18 a dr. Ed. 

Beneše 9, Šumperk 
- prodej bude realizován společně s prodejem souboru pozemku ve vnitrobloku domů 

Komenského 14,16 a 18 a dr. Ed. Beneše 9, Šumperk 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
 

Termín:  05.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3856/17 MJP – zveřejnění prodeje části p.p.č. 1959/24 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
zveřejnit záměr města Šumperka prodat část p.p.č. 1959/24 o výměře cca 70 m2 v k.ú. 
Šumperk za podmínek:  
- kupní cena: 400,-- Kč/m2  
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu   
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
 

Termín:  05.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3857/17 MJP – směna částí pozemků p.č. 276/9 a st.p.č. 4309 v obci a k.ú. Šumperk, 
schodiště u domu Čajkovského 2, zrušení usnesení RM č. 4315/13 

ruší 
usnesení RM č. 4315/13 ze dne 14. 11. 2013 z důvodu jiného způsobu vyřešení nápravy 
majetkoprávního vztahu. 
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3858/17 MJP – směna částí pozemků p.č. 276/9 a st.p.č. 4309 v obci a k.ú. Šumperk, 
schodiště u domu Čajkovského 2 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od      
14. 6. 2014 do 30. 4. 2014 dle usnesení rady města č. 4817/14 ze dne 10. 4. 2015, schválit 
směnu pozemků formou směnné smlouvy bez finančního vypořádání za podmínek: 
- Účel směny: náprava majetkoprávního vztahu u části venkovního schodiště. 
- Z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, 

bude převedena část pozemku p.č. 276/9, nově  dle GP č. 6406-29/2014 označena jako 
pozemek p.č. 276/12 o výměře 5 m2 a pozemek p.č. 276/13 o výměře 2 m2 v obci a k.ú. 
Šumperk do podílového spoluvlastnictví kupujících, kteří jsou aktuálními vlastníky 
pozemku st.p.č. 4309, jehož součástí je stavba č.p. 2082, č.p. 2083 a č.p. 2084, velikost 
nabývajícího spoluvlastnického podílu bude odpovídat velikosti spoluvlastnického podílu 
na pozemku st.p.č. 4309 v obci a k.ú. Šumperk, tak, jak je uveden na LV č. 4014.    

- Z podílového spoluvlastnictví aktuálních vlastníků st.p.č. 4309, jehož součástí je stavba  
č.p. 2082, č.p. 2083 a č.p. 2084, v obci a k.ú. Šumperk bude převeden do vlastnictví 
města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, část pozemku 
st.p.č. 4309, jehož součástí je stavba  č.p. 2082, č.p. 2083 a č.p. 2084, v obci a k.ú. 
Šumperk,  nově  dle GP č. 6406-29/2014 označena jako pozemek p.č. 3252 o výměře       
3 m2 v obci a k.ú. Šumperk. 

- Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, kterým došlo k rozdělení pozemků 
p.č. 276/9 a st.p.č. 4309 v k.ú. Šumperk a  správní poplatek za zápis vkladu do katastru 
nemovitostí uhradí město Šumperk. 

Termín:  14.12.2017 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3859/17 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Zahradní 2722/33 v Šumperku, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné, a J. V., bytem Šumperk, jako nájemcem na straně druhé. 
Podmínky: 
Nájemní smlouva na dobu určitou  od  1. 1. 2018  do  31. 12. 2018, smluvní nájemné ve výši    
47,-- Kč/m²/měs.   

Termín:  31.01.2018 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3860/17 MJP – nebytový prostor ve dvorním traktu budovy na Hlavní třídě 289/12,  

schvaluje 
uzavřít smlouvu o nájmu prostor určených k podnikání mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné        
a Hanou Tůmovou, bytem Bohdíkovská 2205/63, Šumperk, IČO 73284947, jako nájemkyní 
na straně druhé, jejímž předmětem jsou prostory sloužící k podnikání ve dvorním traktu budovy 
na Hlavní třídě 289/12 v Šumperku  o celkové podlahové ploše  80,53 m²  za podmínek: 
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Účel nájmu:   kadeřnictví 
Doba nájmu:  neurčitá, počátek nájmu od 1. 1. 2018, výpovědní lhůta 6 měsíční 
Výše nájemného:  24.000 Kč/rok/celek  s možností valorizace o koeficient inflace  
Služby:   zálohy na poskytované služby - vodné/stočné včetně dešťové vody 
Záloha:   trojnásobek měsíčního nájemného a služeb 

 
Termín:  31.01.2018 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

3861/17 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Banskobystrické 1277/46 v Šumperku, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné, a D. K., Šumperk,  jako nájemcem na straně druhé.  
Podmínky: 
Nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                
1. 1. 2018,  smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.   
 

Termín:  31.01.2018 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

3862/17 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Zahradní 2708/37 v Šumperku, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO  00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné, a R. a J. J., bytem Šumperk, jako nájemci na straně druhé.  
Podmínky: 
Nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                
1. 1. 2018,  smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.   
 

Termín:  31.01.2018 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

3863/17 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Jeremenkově 1571/19 v Šumperku, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné, a P. F., Šumperk, jako nájemcem na straně druhé.  
Podmínky: 
Nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                
1. 1. 2018,  smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.   
 

Termín:  31.01.2018 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3864/17 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Čsl. armády 445/22 v Šumperku, mezi městem 
Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO  00303461, jako pronajímatelem na 
straně jedné, a I. P., bytem Šumperk,  jako nájemkyní na straně druhé.  
Podmínky: 
Nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku, předpokládaný počátek nájmu od                
1. 1. 2018,  smluvní nájemné ve výši  47,-- Kč/m²/měs.   
 

Termín:  31.01.2018 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3865/17 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě  č. N/0037/2014, 
uzavřené dne 22. 12. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a E. V., jako nájemcem bytu v domě na 
ulici Čsl. armády 445/22, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 3 bude 
prodloužení doby nájmu  od  1. 1. 2018  do   31. 12. 2018.  
 

Termín:  31.12.2017 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3866/17 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě  č. N/0039/2014, 
uzavřené dne 29. 12. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a H. M., jako nájemkyní bytu v domě na 
ulici Balbínově 879/19, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 3 bude prodloužení 
doby nájmu  od  1. 1. 2018  do   31. 12. 2018.  
 

Termín:  31.12.2017 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3867/17 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě               
č. PŘ/0001/2015, uzavřené dne 11. 2. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a M. A., jako 
nájemcem bytu v domě na ulici Banskobystrické 1274/41, Šumperk, na straně druhé. 
Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby nájmu od  1. 1. 2018  do 31. 12. 2018.  
 

Termín:  31.12.2017 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3868/17 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 4 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě               
č. N/0029/2014, uzavřené dne 15. 12. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a B. Š., jako 
nájemkyní bytu v domě na ulici Banskobystrické 1276/44, Šumperk, na straně druhé. 
Předmětem dodatku č. 4 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 1. 2018  do   31. 12. 2018.  
 

Termín:  31.12.2017 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3869/17 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
SML/2017/0077/OSM, uzavřené dne 16. 2. 2017 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a T. H., jako 
nájemcem bytu v domě na ulici Banskobystrické 1276/44, Šumperk, na straně druhé. 
Předmětem dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu  od  1. 1. 2018  do 31. 12. 2018.  
 

Termín:  31.12.2017 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

3870/17 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě  č. N/0041/2014, 
uzavřené dne 29. 12. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a G. H., jako nájemkyní bytu v domě na 
ulici Banskobystrické 1279/50, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 2 bude 
prodloužení doby nájmu od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.  
 

Termín:  31.12.2017 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3871/17 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 7 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě  č. N/0001/2015, 
uzavřené dne 20. 2. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a P. K., jako nájemcem bytu v domě na 
ulici Lidické 1312/75, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku bude prodloužení doby 
nájmu od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018.  
 

Termín:  31.12.2017 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3872/17 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě  č. N/0042/2014, 
uzavřené dne 16. 12. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné,  a L. B., jako nájemkyní bytu v domě na 
ulici Jeremenkově 1571/19, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 2 bude 
prodloužení doby nájmu od  1. 1. 2018 do 31. 12. 2019.  
 

Termín:  31.12.2017 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

3873/17 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 5 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě  č. N/0011/2014, 
uzavřené dne 18. 6. 2014  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a A. Š., jako nájemkyní bytu v domě na 
ulici Jeremenkově 1571/19, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 5 bude 
prodloužení doby nájmu od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019.  
 

Termín:  31.12.2017 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

3874/17 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít  dodatek  č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě  č. N/0012/2015, 
uzavřené dne 18. 3. 2015  mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 
IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a V. S., jako nájemcem bytu v domě na 
ulici Zahradní 2708/37, Šumperk, na straně druhé. Předmětem dodatku č. 3 bude 
prodloužení doby nájmu od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.  
 

Termín:  31.12.2017 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

3875/17 MJP – bytová problematika 

schvaluje 
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
SML/2017/0098/OSM, uzavřené dne  29. 3. 2017  mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné,                
a  L. K., jako nájemcem služebního bytu v budově školy Šumperk, na straně druhé. Předmětem 
dodatku č. 1 bude prodloužení doby nájmu od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.  
 

Termín:  31.12.2017 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3876/17 MJP – smlouva o zřízení práva umístit a spravovat zařízení – potrubní pošta – areál 
Nemocnice v Šumperku 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení práva umístit a spravovat zařízení – potrubní pošta v areálu 
Nemocnice v Šumperku v budovách ve vlastnictví města Šumperka (pavilon „B“, „C“, „E“ ,“F“    
a „L“)  a v podzemních kolektorech vedoucích v pozemcích  ve vlastnictví města Šumperka          
a v pozemku p.č. 2981/2 v k.ú. Šumperk, to vše v areálu Nemocnice v Šumperku, dle 
projektové dokumentace „Potrubní pošta v areálu Nemocnice Šumperk, a.s.“ architektonické 
kanceláře Ateliér Frýdek, Řeznická 33, 738 01 Frýdek – Místek, číslo zakázky 089/17. 
Hodnota za zřízení práva umístit a spravovat zařízení bude stanovena dohodou smluvních 
stran jednorázově ve výši 20.000,-- Kč.  

Termín:  31.01.2018 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3877/17 MJP – areál Nemocnice v Šumperku, dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení práva provést 
stavbu č. OBCH/0016/2009 „Rozšíření parkoviště u nemocnice na ulici Zábřežské“ 

schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o zřízení práva provést stavbu č. OBCH/0016/2009 
– „Rozšíření parkoviště u nemocnice na ulici Zábřežské“, uzavřené dne  27. 3. 2009 se 
společností Šumperská nemocnice, a.s., (nyní Nemocnice Šumperk, a.s.), se sídlem  Šumperk, 
ul. Nerudova 640/41, PSČ 787 52, IČO 47682795, jako vlastníkem dotčených nemovitostí. 
Dodatkem dojde k odsouhlasení změny stavby před dokončením, řešení v rozsahu dle 
projektové dokumentace zpracované Ing. Martou Halámkovou, zak. číslo: 25/2017, která 
bude realizována na pozemcích parc. č. 568/5, 569/18, 568/20, 567/2 (ve vlastnictví města 
Šumperk) a na parc.č. 569/8 (ve vlastnictví Nemocnice Šumperk, a.s.) v k.ú. Šumperk.  
 

Termín:  31.12.2017 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3878/17 MJP – areál Nemocnice v Šumperku, budoucí přijetí daru – pozemky pod stavbou 
rozšířeného parkoviště jako investice města Šumperka v areálu Nemocnice 
v Šumperku při ulici Nerudově a Zábřežské v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM  
schválit přijetí příslibu daru nemovitého majetku z majetku Nemocnice Šumperk, a. s., se 
sídlem Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ 787 52, IČO 47682795, do majetku města 
Šumperka, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, PSČ 787 01, IČO 00303461, pozemky pod 
stavbou parkoviště – II. etapa, jako investiční akci města Šumperka na rok 2019 za účelem 
úpravy a rozšíření stávajícího parkoviště na částech pozemků dle projektové dokumentace Ing. 
Marty Halámkové, zak. č. 25/2017,  a to části pozemku p.č. 569/8 v k.ú. Šumperk, or. ozn. při 
ulici Nerudově a Zábřežské u areálu Nemocnice v Šumperku, za podmínek: 
 
- účel příslibu převodu: sjednocení vlastnictví stavby a pozemků pod stavbou parkoviště 
- vlastnické právo k pozemkům pod stavbou bude převedeno po zaměření skutečného stavu 

geometrickým plánem a pravomocném dílčím kolaudačním souhlasu předmětné stavby 
- celoroční údržbu parkoviště bude zajišťovat Nemocnice Šumperk, a. s., na vlastní náklady 
- město Šumperk uhradí náklady na geometrický plán pro zaměření skutečného stavu 

předmětu převodu 
- město Šumperk zajistí na vlastní náklady darovací smlouvu včetně správního poplatku za 

návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

Termín:  14.12.2017 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3879/17 MJP – žádost o souhlas s podnájmem bytu v domě Prievidzská 25, Šumperk 

souhlasí  
s podnájmem bytu v Šumperku na ulici Prievidzské 2922/25, jehož nájemce T. K. uzavřel 
nájemní smlouvu č. MP/0040/2012 ze dne 28. 12. 2012 s městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem. Podnájemci: A. P., bytem 
Rapotín, a J. B., bytem Šumperk. Doba podnájmu: od 1.1.2018 do skončení nájemní smlouvy. 
 

Termín:  31.12.2017 
Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

3880/17 MJP – změna nájemní smlouvy – souhlas s převodem nájmu a změna nájemce            
– prodejna drogerie, Gen. Svobody 245/7, Šumperk 

schvaluje  
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od      
13. 11. 2017 do 29. 11. 2017 dle usnesení rady města č. 3764/17 ze dne 9. 11. 2017, 
udělení písemného souhlasu s převodem nájmu prostor, označených jako prodejna 
drogistického zboží na adrese Gen. Svobody 245/7 v Šumperku, kde nájemcem je na základě 
nájemní smlouvy uzavřené dne 22. 10. 1991 ve znění pozdějších dodatků. Anna Surmová, se 
sídlem Gen. Svobody 245/7, Šumperk, IČO 16616448. Souhlas s převodem nájmu se vydává 
v souvislosti s uzavřením smlouvy o prodeji závodu, kdy prodávajícím je Anna Surmová, se 
sídlem Gen. Svobody 245/7, Šumperk, IČO 16616448, a kupujícím Dana Surmová, se sídlem 
Na vyhlídce 324, Ruda nad Moravou, PSČ 789 63, IČO 05699924. 
 

Termín:  31.12.2017 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3881/17 MJP – změna nájemní smlouvy – souhlas s převodem nájmu a změna nájemce            
– prodejna drogerie, Gen. Svobody 245/7, Šumperk 

schvaluje  
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od      
13. 11. 2017 do 29. 11. 2017 dle usnesení rady města č. 3764/17 ze dne 9. 11. 2017, 
změnu v osobě nájemce prostor, označených jako prodejna drogistického zboží na adrese Gen. 
Svobody 245/7 v Šumperku, kde stávajícím nájemcem je na základě nájemní smlouvy, 
uzavřené dne 22. 10. 1991 ve znění pozdějších dodatků, Anna Surmová, se sídlem Gen. 
Svobody 245/7, Šumperk, IČO 16616448. Novým nájemcem bude na základě smlouvy           
o prodeji závodu Dana Surmová, se sídlem Na vyhlídce 324, Ruda nad Moravou, PSČ 789 63, 
IČO 05699924, za podmínek: 
- předložení uzavřené smlouvy o prodeji závodu 
- nájemné bude účtováno bez DPH 
Změna bude provedena dodatkem č. 4 ke stávající nájemní smlouvě. 
 

Termín:  31.01.2018 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3882/17 MJP – příslib prodeje pozemků u domu Americká 4, 6, Šumperk, vedle katastrálního 
úřadu 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od      
14. 8. 2017 do 30. 8. 2017 dle usnesení rady města č. 3453/17 ze dne 10. 8. 2017, schválit 
prodej  části st.p.č. 1895/2 o výměře cca 280 m2, části p.p.č. 1291/9 o výměře cca 580 m2 a 
st.p.č.1896/2 o výměře 386 m2, dále předmět prodeje, vše v k.ú. Šumperk za podmínek:  
- účel prodeje: zázemí k domům; 
- kupní cena: 300,-- Kč/m2, kupní cena je stanovena dle pravidel platných do roku 2014, 

jako závazek ze smlouvy budoucí kupní z roku 2012; 
- budoucí kupující: P. a M. B., bytem Sudkov, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 

předmětu prodeje, I. B., bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 předmětu 
prodeje, V. D., Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/24 předmětu prodeje, M. D., 
bytem Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 předmětu prodeje, J. a A. F., bytem 
Šumperk, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 předmětu prodeje,  J. K., bytem Šumperk, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 předmětu prodeje, V. K., bytem Šumperk, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 předmětu prodeje, M. L., bytem Žabovřesky, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/24 předmětu prodeje, J. O., bytem Šumperk, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 předmětu prodeje, J. a D. S., bytem Šumperk, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 předmětu prodeje, S. Š., bytem Šumperk, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 předmětu prodeje, M. a H. V., bytem Šumperk, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 předmětu prodeje a A. V., bytem Šumperk, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 předmětu prodeje 

- před splněním dále uvedených podmínek bude uzavřena smlouva budoucí kupní; 
- vlastnické právo k pozemkům bude převedeno po kolaudaci komunikace a inženýrských 

sítí na části st.p.č. 1895/2 a p.p.č. 1291/9 oba v k.ú. Šumperk, nejpozději do 31. 12. 
2021;  

- budoucí prodávající si vyhrazuje od smlouvy v plném rozsahu odstoupit, pokud k datu      
31. 12. 2018 nebude vydáno pravomocné stavební povolení na výstavbu komunikace a 
inženýrských sítí na části st.p.č. 1291/9 a části p.p.č. 1291/9 oba v k.ú. Šumperk 

- budoucí prodávající si vyhrazuje právo pozměnit hranice budoucího předmětu prodeje         
v případě, pokud bude nutné v rámci vybudování komunikace vybudovat obratiště na části 
p.p.č. 1291/9 v k.ú. Šumperk; 

- budoucí prodávající se zavazuje, že odprodá části pozemků, které město nebude 
potřebovat pro výstavbu komunikace a veřejného osvětlení a následnou údržbu  
komunikace v daném místě;  

- pokud bude komunikace na shora uvedených částech povolena jako neveřejná 
komunikace, bude zřízeno ve prospěch předmětu prodeje věcné břemeno cesty a stezky 

- geometrický plán, kterým bude označen předmět prodeje, uhradí město Šumperk. 
 

Termín:  14.12.2017 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3883/17 MJP – správa majetku – vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice 
Šumperk – rekonstrukce ambulantní části kožního oddělení  1. NP pavilonu F“ 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Nemocnice Šumperk – rekonstrukce ambulantní 
části kožního oddělení v 1. NP pavilonu F“ zhotovitelem akce firmu FORTEX – AGS, a.s., se 
sídlem Jílová 1550/1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 00150584. Nabídková cena je 1.964.907,--
Kč bez DPH, tj. 2.377.537,-- Kč včetně DPH.    

Termín:  10.12.2017 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3884/17 MJP – správa majetku – Nemocnice Šumperk – změna plánu oprav na rok 2018 

schvaluje 
změnu usnesení RM č. 3745/17 ze dne 9.11.2017, kterým byl schválen plán oprav a investic v areálu 
nemocnice Šumperk pro rok 2018 - dle nájemní smlouvy č. MP 50/2005/Pro ze dne 30.12.2005 ve 
znění pozdějších dodatků: 
 
-     fond investic – 70 % z 92 % nájemného                                                                8.534.131  Kč 
-     přesun finančních prostředků z roku 2017                                                           7.100.000  Kč 
-     celková výše fondu investic pro rok 2018                                                           15.634.131  Kč 
 
FOND INVESTIC: 
-     pavilon B – rekonstrukce lůžk. odd. chirurgie ve 4. NP - dofinancování             1.500.000  Kč 
-     pavilon F – rekonstrukce ambulantní části kožního odd.  - dofinancování         2.000.000  Kč 
-     areál – rekonstrukce kanalizačního řádu                                                              7.100.000  Kč 
-     areál – rekonstrukce kanalizačního řádu - rezerva                                               2.000.000  Kč 
-     pavilon C – rekonstrukce stanice N2O                                                                      306.000  Kč 
-     pavilon C – oprava podlahové krytiny na COS včetně výměny dveří                       356.000  Kč 
-     pavilon C – oprava filtru personálu při vstupu na operační trakt A COS                 206.000  Kč 
-     pavilon E – rekonstrukce pokojů č. 3 a 8 na neurologickém oddělení                   906.000  Kč 
-     pavilon C – výměna výtahu – 1. výtah od CP na kongresový sál                             760.131  Kč 
-     projektové dokumentace k investičním akcím                                                          500.000  Kč 
      Celkem fond investic roku 2018                                                                          15.634.131  Kč 

 
Termín:   31.12.2018 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3885/17 MJP – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva 
o právu provést stavbu zařízení elektrizační distribuční soustavy ČEZ „Šumperk – 
Bohdíkovská, p.č. 99/6, R. nové NNk“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu 
provést na pozemku p. č. 103/3 v k. ú. Horní Temenice stavbu zařízení elektrizační distribuční 
soustavy: „Šumperk – Bohdíkovská, p.č. 99/6, R. nové NNk“. 
Budoucí povinný z věcného břemene: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461. 
Budoucí oprávněný z věcného břemene: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, PSČ 405 02, IČO 
24729035. 
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Podmínky: 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 
- Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Úplata bude stanovena podle „Zásad pro 

zřizování věcných břemen …….“ ve výši 3.000,-- Kč + platná sazby DPH/1 ks zařízení a ve 
výši 110,-- Kč + platná sazba DPH/každý započatý 1 m délky věcného břemene, stanovené 
dle geometrického plánu pro určení skutečného rozsahu věcného břemene, který po 
dokončení stavby a jejím zaměření zajistí na své náklady budoucí oprávněný, minimálně 
ale celkem ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH. Úhrada úplaty bude oprávněným 
provedena před vkladem věcného práva do KN, ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od uzavření 
vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene 

- Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 
oprávněného, doručené budoucímu povinnému v termínu nejpozději do 31. 8. 2020.         
V případě nedodržení stanovené lhůty pro učinění výzvy se sjednává jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 20.000,-- Kč. 

- Budoucí oprávněný je povinen dodržet ověřenou projektovou dokumentaci a podmínky 
stanovené odborem RÚI a PMŠ.    

Termín:  31.01.2018 
Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3886/17 MJP – smlouva o partnerství za účelem realizace stavby mostu v projektu 
„Cyklostezka Bratrušov“ 

doporučuje ZM 
schválit uzavření smlouvy o spolupráci za účelem realizace a spolufinancování stavby mostu       
v projektu „Cyklostezka Bratrušov“, jejímiž účastníky jsou město Šumperk, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 00303461, a obec Bratrušov, se sídlem Bratrušov 
176, Šumperk, PSČ 787 01, IČO 00635847.  
Podmínky: 
- Obec Bratrušov podá žádost o dotaci z prostředků  Státního fondu dopravní   infrastruktury 

( SFDI ) 
- Obec Bratrušov zajistí výběr zhotovitele stavby mostu v souladu se zákonem č. 137/2006 

Sb. o veřejných zakázkách a zajistí uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem 
- Financování stavby bude provedeno tak, že město Šumperk uhradí poměrnou část 

skutečně vynaložených nákladů za část stavby nacházející se v k.ú. Horní Temenice a obec 
Bratrušov uhradí poměrnou část skutečně vynaložených nákladů za část stavby 
nacházející se v k.ú. Bratrušov   

 
Termín:  14.12.2017 
Zodpovídá:  Ing. Répalová 
 

3887/17 MJP – vydání souhlasu se stavbou „Rekonstrukce místní komunikace ul. Za Tratí“ 

schvaluje 
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu, kterou vlastník spoluvlastnického podílu o velikosti 
20/60 na pozemku p. č. 1865/13 v k.ú. Vikýřovice zřídí pro stavebníka právo provést na 
předmětném pozemku stavbu „Rekonstrukce místní komunikace ul. Za Tratí“. 
Vlastník spoluvlastnického podílu o velikosti 20/60 na pozemku: 
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461 
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Stavebník: 
Obec Vikýřovice, se sídlem Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice, IČO 00635898 
Podmínky:  
- stavebník odkoupí spoluvlastnický podíl o velikosti 20/60 na p.p.č. 1865/13 v k.ú. 

Vikýřovice do svého vlastnictví 
- smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2018 

 
Termín:  31.12.2017 
Zodpovídá: Ing. Répalová   
      

3888/17 MJP – zveřejnění prodeje spoluvlastnického podílu na p.p.č. 1865/13 v k.ú. 
Vikýřovice  

schvaluje 
zveřejnění záměru města prodat spoluvlastnický podíl o velikosti 20/60 na p.p.č. 1865/13 
v k.ú. Vikýřovice za podmínek:  
- kupní cena: 50,-- Kč/m2 
- kupující uhradí správní poplatek za zapsání vkladu vlastnického práva 

 
Termín:  05.12.2017 
Zodpovídá: Ing. Répalová  
  

3889/17 MJP – změna smlouvy o výpůjčce Obch 81/97  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem ve 
dnech od 13. 11. 2017 do 29. 11. 2017 dle usnesení rady města č. 3758/17 ze dne 9. 11. 
2017, změnit smlouvu o výpůjčce č. Obch 81/97 uzavřenou dne 16. 12. 1997 mezi městem 
Šumperkem jako půjčitelem a společností Pramet, a.s., Šumperk jako vypůjčitelem, jejímž 
předmětem je nemovitá věc, pozemek st.p.č. 1743 o výměře 533 m2, jehož součástí je 
budova s č.p. 269 v obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. Denisova 2).  
Změnou smlouvy o výpůjčce dojde: 
- k prodloužení doby výpůjčky z 31. 12. 2017 tak, že nově se sjedná doba výpůjčky do doby 

převodu vlastnického práva k předmětu výpůjčky na vypůjčitele.  
- změna smlouvy o výpůjčce bude sjednána dodatkem č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, 

uzavřeným s právním nástupcem společnosti Pramet, a.s., Šumperk, společností Pramet 
Tools, s.r.o.  

- ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny. 
Termín:  31.12.2017 
Zodpovídá: Ing. Répalová  
 
 

3890/17 Transformace správy majetku města Šumperka 
 

schvaluje 
ukončení smluv týkajících se správy majetku zajišťované prostřednictvím  společnosti Podniky 
města Šumperka, a.s., dohodou k 30. 6. 2018, a to konkrétně: 
- mandátní smlouvy o zajišťování oprav, údržby a nájmu místních komunikací a veřejného 

osvětlení a prvků místního informačního systému ze dne  30. 3. 2007, 
- mandátní smlouvy o zajišťování údržby veřejné zeleně ze dne 1. 2. 2007, 
- mandátní smlouvy o zajišťování oprav, údržby a nájmu pohřebišť na území města 

Šumperka ze dne  30. 3. 2007, 
- mandátní smlouvy o zajišťování správy vodních toků na území města Šumperka a plochy 

bývalé hrabenovské skládky ze dne 1. 2. 2007, 
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- mandátní smlouvy o zajišťování správy a oprav nemovitostí v areálu „Tyršova stadionu“ 
v Šumperku a v areálu Bratrušovského koupaliště v Šumperku ze dne 15. 3. 2007 a 

- mandátní smlouvy o zajištění provozu pokladny města Šumperka v budově mandatáře 
na ul. Slovanské 21, Šumperk ze dne  31. 3. 2009 a 

- dohody uzavřené z důvodu potřeby úpravy vzájemných vztahů vlivem aplikace § 92a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty při správě majetku města ze dne 20. 2. 
2012. 

 
Termín:  30.11.2017 
Zodpovídá: Mgr. Brož 
  Mgr. Spurný  
  

3891/17 Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk 

doporučuje ZM 
schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Komenského 9,  
IČO 00852082, ze dne 18. 12. 2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 9. 2005, dodatku č. 2  
ze dne 12. 7. 2012,  dodatku č. 3 ze dne 15. 11. 2012, dodatku č. 4 ze dne 12. 12. 2013, 
dodatku č. 5 ze dne 9. 10. 2014 a dodatku č. 6 ze dne 23. 3. 2017. 
 
       Termín:  14.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 
  

3892/17 Plán veřejnosprávních kontrol v příspěvkových organizacích zřizovaných městem 
Šumperkem v roce 2018 

 
schvaluje 
plán a obsah veřejnosprávních kontrol v příspěvkových organizacích zřizovaných městem 
Šumperkem na rok 2018 a pracovníky Městského úřadu Šumperk k provedení kontrol v roce 
2018 dle předloženého návrhu. 
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3893/17 Informace o výročních zprávách jednotlivých škol a školského zařízení zřizovaných 
městem Šumperkem za školní rok 2016/2017 

bere na vědomí 
informaci o výročních zprávách jednotlivých škol a školského zařízení zřizovaných městem 
Šumperkem za školní rok 2016/2017. 
 

 
 

3894/17 Mimořádné finanční odměny ředitelů ZŠ, MŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Městské 
knihovny a Kina OKO Šumperk ve II. pololetí 2017  

 
schvaluje 
finanční odměny ředitelům ZŠ, MŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Městské knihovny Šumperk  
a Kina OKO Šumperk dle předloženého návrhu. 
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovidá: Ing. Miterková 
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3895/17 Příspěvková organizace města Šumperka – použití fondu  

schvaluje 
Mateřské škole Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvkové organizaci, IČO 00852091, 
v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, použití fondu investic k posílení zdrojů 
určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro 
svou činnost, a to na opravy dle předloženého návrhu v celkové výši do 120 tis. Kč. 
 
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3896/17 Příspěvková organizace města Šumperka – použití fondu  

schvaluje 
Mateřské škole Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvkové organizaci, IČO 60801085, 
v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, použití fondu investic k posílení zdrojů 
určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro 
svou činnost, a to na opravy rozvodů vody na pracovišti na ulici Vrchlického v celkové výši do 
150 tis. Kč. 
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3897/17 Organizace provozu MŠ a školních družin ZŠ v Šumperku v období školních vánočních 
prázdnin ve dnech 27. 12. 2017 až 2. 1. 2018 a změna organizace školního roku 
2017/2018 v ZŠ Šumperk, Šumavská 21 

bere na vědomí 
informaci o organizaci provozu mateřských škol a školních družin základních škol v Šumperku 
v období školních vánočních prázdnin ve dnech 27. 12. 2017 až 2. 1. 2018 a informaci             
o změně organizace školního roku 2017/2018 v Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 
00852287. 
 
 

3898/17 Prominutí nájemného kostela Zvěstování Panny Marie  

schvaluje 
prominutí nájemného kostela Zvěstování Panny Marie pro: 
1. Centrum pro rodinu Šumperk, z. s., se sídlem M. R. Štefánika 26, 787 01 Šumperk,  

IČO 26574608, na pořádání adventního koncertu dne 3. prosince 2017 

2. PONTIS Šumperk, o. p. s., se sídlem Gen. Svobody 68, 787 01 Šumperk, IČO 25843907, 
na pořádání benefičního koncertu 8. prosince 2017. 

 
Termín:  08.12.2017 
Zodpovídá: Ing. Miterková 
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3899/17 Prodejní ceny propagačních předmětů  

ruší 
usnesení rady města č. 3815/17 ze dne 9. 11. 2017 v části týkající se jednotkové prodejní 
ceny 2 CD Noc tichounká. 
 
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

3900/17 Prodejní ceny propagačních předmětů  

schvaluje 
jednotkovou prodejní cenu následujících propagačních předmětů (cena je uváděna včetně 
DPH): 
‐ 2 CD Noc tichounká        303 Kč      
‐ Magnetka s logem města         30 Kč           
‐ Turistická známka k výročí republiky               35 Kč                                   

 
Termín:  30.11.2017 
Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3901/17 Spolupráce města Šumperka  s MAS Šumperský venkov na realizaci projektu 
Místního akčního plánu II (MAP II) pro oblast vzdělávání  

schvaluje  
spolupráci města Šumperka na tvorbě Místního akčního plánu II pro oblast vzdělávání  s MAS 
Šumperský venkov, z.s.,  zastoupený  Ing. Radimem Sršněm. Ph.D., včetně zapojení školských 
příspěvkových organizací. 
 
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3902/17 Dům kultury Šumperk – ideový záměr budoucího provozování - doplnění  

doporučuje ZM 
schválit budoucí provozování Domu kultury v Šumperku formou odkoupení 100 % obchodního 
podílu stávající obchodní společnosti Dům kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 416/3, 787 01 
Šumperk, IČO 25818830, za částku do 350 tis. Kč dle předloženého materiálu, s účinností od 
1. 1. 2019. 
 
       Termín:  14.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
         Ing. Peluhová  
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3903/17 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru  

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295, přijmout věcný dar – 5 ks kapesních 
programovatelných počítačů BBC micro:bit v celkové hodnotě 2.775,-- Kč od Nadačního fondu 
micro:la, T. G. Masaryka 477, Ostrovské Předměstí, 563 01 Lanškroun, IČO 05866782,  
v souladu s § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění. 
 

Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3904/17 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru  

schvaluje 
Základní škole Šumperk, 8. května 63, IČO 00852317, přijmout věcný dar – 5 ks kapesních 
programovatelných počítačů BBC micro:bit v celkové hodnotě 2.775,-- Kč od Nadačního fondu 
micro:la, T. G. Masaryka 477, Ostrovské Předměstí, 563 01 Lanškroun, IČO 05866782,  
v souladu s § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění. 
 

Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3905/17 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru  

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Sluneční 38, IČO 00852864, přijmout věcný dar – 5 ks kapesních 
programovatelných počítačů BBC micro:bit v celkové hodnotě 2.775,-- Kč od Nadačního fondu 
micro:la, T. G. Masaryka 477, Ostrovské Předměstí, 563 01 Lanškroun, IČO 05866782,  
v souladu s § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění. 
 
 

Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3906/17 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru  

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, IČO 60339381, přijmout věcný dar – 5 ks kapesních 
programovatelných počítačů BBC micro:bit v celkové hodnotě 2.775,-- Kč od Nadačního fondu 
micro:la, T. G. Masaryka 477, Ostrovské Předměstí, 563 01 Lanškroun, IČO 05866782,  
v souladu s § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění. 

 
Termín:  30.11.2017 

       Zodpovídá: Ing. Miterková 
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3907/17 Příspěvková organizace města Šumperka – přijetí daru  

schvaluje 
Základní škole Šumperk, Šumavská 21, IČO 00852287, přijmout věcný dar – 5 ks kapesních 
programovatelných počítačů BBC micro:bit v celkové hodnotě 2.775,-- Kč od Nadačního fondu 
micro:la, T. G. Masaryka 477, Ostrovské Předměstí, 563 01 Lanškroun, IČO 05866782,  
v souladu s § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění. 
 

Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Ing. Miterková 
 

3908/17 Veřejná zakázka „Kino Oko – stavební práce a elektroinstalace“  

schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Kino Oko – stavební práce a 
elektroinstalace“ zhotovitelem obou částí společnost ELEKTROMONT RAPOTÍN, s.r.o., V Lukách 
647, 788 14 Rapotín, IČO 26862107. Nabídková cena na stavební práce je  2.686.206,-- Kč 
bez DPH, tj. 3.242.949,-- Kč včetně DPH. Nabídková cena na elektroinstalaci je 3.094.871,86 
Kč bez DPH, tj. 3.744.794,95 Kč včetně DPH. 
 
       Termín:  29.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 
 

3909/17 Akce „Kino Oko – interiér“  

schvaluje  
‐ vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele akce „Kino Oko - interiér“ 

 
‐ členy hodnotící komise včetně náhradníků 

členové 
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Pavel Volf, Ing. Lenka Salcburgerová, Mgr. Milan Šubrt,              
MgA. Kamil Navrátil 

 
náhradníci 
RNDr. Jan Přichystal, Ing. Oto Sedlář, Lubomír Polášek, Mgr. Ilona Moťková, Mgr. Kamila 
Šeligová                                  
 

‐ minimální seznam zájemců ve složení: 
HS STYL Interiér, s.r.o., Stará 205, 789 61 Bludov, IČO 27857662 
NOVATRONIC, s.r.o., U Potoka 1307/10, 787 01 Šumperk, IČO 62302701 
Alois Krobot, Čičákova 3081/15, 787 01 Šumperk, IČO 46100997 
Ing. Pavel Holínka, K Zámečku 327, 789 61 Bludov, IČO 15513939 
Hevos interier, s.r.o., Olomoucká 1696/13, 789 01 Zábřeh, IČO 25861492  

 
       Termín:  29.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 
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3910/17 Akce „Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší Šumperk“  

schvaluje  
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 17017/SOD, uzavřené dne 23. 3. 2017 se 
zhotovitelem stavebních prací se společností NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13,        
741 01 Nový Jičín, IČO 47671416, na akci „Domov se zvláštním režimem pro osoby bez 
přístřeší Šumperk“ na posunutí termínu předání a převzetí díla – kompletní dokončení díla 
z 15. 12. 2017 na 31. 1. 2018. 
 
       Termín:  14.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 
 

3911/17 Stavba „Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku - Parkoviště“, dodatek č. 1  

schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 087/17 ze dne 24. 7. 2017 na stavbu 
„Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku - Parkoviště“ uzavřenou s firmou EKOZIS, 
spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, na méněpráce ve výši 74.759,-- Kč bez DPH 
vyplývající ze skutečného provedení stavby po dokončení realizace díla. 
 
       Termín:  29.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 
 

3912/17 Akce „Stavební úpravy budovy 28. října 1 pro městskou knihovnu“  

schvaluje  
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 400260 uzavřené dne 17. 10. 2016 se 
zhotovitelem stavebních prací se společností VW Wachal, a.s., Tylova 220/17, 767 01 
Kroměříž, IČO 25567225, na akci „Stavební úpravy budovy 28. října 1 pro městkou knihovnu“ 
na posunutí termínu na dokončení SO – 03.2 Zpevněné plochy – dopravní část z termínu       
21. 12. 2017 na termín 30. 4. 2018. 
 
       Termín:  20.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Volf 
 

3913/17 Revitalizace zelené plochy při ul. Polské, umístění poeziomatu  

schvaluje  
provést na základě doporučení komise strategického rozvoje, výstavby a architektury ze dne      
23. 10. 2017 revitalizaci zelené plochy přiléhající k městským hradbám při ulici Polské s tím, 
že parková úprava bude zajišťována z rozpočtu města Šumperka pro rok 2018 prostřednictvím 
společnosti Podniky města Šumperka, a.s., do 30. 6. 2018, případně odborem MJP, odd. 
komunálních služeb po 30. 6. 2018.   
       Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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3914/17 Revitalizace zelené plochy při ul. Polské, umístění poeziomatu  
 

souhlasí  
s umístěním poeziomatu na základě závazku Šumperského okrašlovacího spolku, včetně 
obstarání všech povolení a vyjádření dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, 
realizační náklady s tím spojené budou zajištěny prostřednictvím Šumperského okrašlovacího 
spolku, se sídlem  Polská 80/3, Šumperk, IČO 05119049. 
 

Termín:  30.11.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Spurný 
 

3915/17 Prodej techniky civilní ochrany Šumperk ve veřejné dražbě  

schvaluje  
prodej techniky civilní ochrany Šumperk ve veřejné dražbě dle předloženého materiálu. 
 
       Termín:  30.06.2018 
       Zodpovídá:  Ing. Matějčková 
 

3916/17 Armáda spásy v ČR, z.s., dodatek k rámcové smlouvě  

schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 k rámcové smlouvě o poskytování sociálních služeb a služeb 
souvisejících  ve městě Šumperku, uzavřené dne 3. 5. 2016 mezi městem Šumperkem, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk a Armádou spásy v ČR, z. s.,  se sídlem Petržílkova 
2565/23, Praha, IČO 40613411, s účinností od 1.1 2018.  
 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Skálová 
 

3917/17 PONTIS Šumperk, o.p.s., návrh na roční odměnu členům správní a dozorčí rady za rok 
2017  

schvaluje  
vyplacení roční odměny členům správní rady a členům dozorčí rady společnosti PONTIS 
Šumperk, o.p.s., IČO 25843907, dle předloženého materiálu. 
 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Mgr. Adámek 
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3918/17 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka  

schvaluje  
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č.    
SML/2016/0598/OSM uzavřené dne 12. 12. 2016 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a K. H., 
zastoupeným opatrovníkem městem Šumperkem, bytem Šumperk, jako nájemcem bytu 
v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Gagarinově, na straně druhé, za podmínek: 

   
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 
- měsíční nájemné ve výši 37,-- Kč/m2/měs. 

 
Termín:  31.01.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3919/17 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka  

schvaluje  
uzavřít dodatek č. 1 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
SML/2016/0597/OSM uzavřené dne 12. 12. 2016 mezi městem Šumperkem, se sídlem 
nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a V. B., 
zastoupeným opatrovníkem městem Šumperkem, bytem Šumperk, jako nájemkyní bytu 
v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Gagarinově, na straně druhé, za podmínek: 

     
‐ nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 
‐ měsíční nájemné ve výši 37,-- Kč/m2/měs. 
 

Termín:  31.01.2018 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3920/17 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka  

schvaluje  
uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
DPS/0038/2014 uzavřené dne 29. 12. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a V. K., zastoupenou 
opatrovnicí A. K., bytem Šumperk, jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku 
v ulici Bohdíkovské, na straně druhé za podmínek: 

     
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 
- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs. 

 
Termín:  31.01.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3921/17 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka  

schvaluje  
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uzavřít dodatek č. 6 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
DPS/0037/2014  uzavřené dne 29. 12. 2014 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a M. T., bytem 
Šumperk, jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Bohdíkovské,  na 
straně druhé za podmínek: 

     
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 
- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs. 

 
Termín:  31.01.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3922/17 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka  

schvaluje  
uzavřít dodatek č. 2 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
SML/2016/0335/OSM uzavřené dne 24. 6. 2016 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. 
Míru 364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a H. Š., bytem 
Šumperk, jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Bohdíkovské,  na 
straně druhé za podmínek: 

     
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 
- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs. 

 
Termín:  31.01.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

3923/17 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka  

schvaluje  
uzavřít dodatek č. 3 za účelem prodloužení doby nájmu k nájemní smlouvě č. 
DPS/0012/2015 uzavřené dne 15. 4. 2015 mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 
364/1, Šumperk, IČO 00303461, jako pronajímatelem na straně jedné, a A. N., bytem 
Šumperk, jako nájemkyní bytu v domě zvláštního určení v Šumperku v ulici Bohdíkovské, na 
straně druhé za podmínek: 

     
- nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 
- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2 /měs. 

 
Termín:  31.01.2018 

       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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3924/17 Byty podle směrnice – Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního 
určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka  

schvaluje  
na základě písemného doporučení odboru sociálních věcí uzavřít nájemní smlouvu k bytu 
o velikosti 1+KK obytných místností v domě zvláštního určení v Šumperku, v ulici Temenické 
mezi městem Šumperkem, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČO  00303461, jako 
pronajímatelem na straně jedné, a F. H., trvale bytem Šumperk, jako nájemcem na straně 
druhé, za podmínek:  
 
- nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s předpokládaným počátkem nájmu od     

1. 1. 2018 
- měsíční nájemné ve výši 47,-- Kč/m2/měs. 

Termín:  31.01.2018 
Zodpovídá: Ing. Répalová   

3925/17 Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a členů komisí a výborů, 
kteří nejsou členy zastupitelstva města  

doporučuje ZM 
stanovit měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce odměny za 
měsíc v následujících částkách: 
člen zastupitelstva města    2.000,-- Kč 
člen rady města     6.000,-- Kč 
předseda výboru ZM (kteří jsou členy ZM)  4.300,-- Kč 
předseda komise RM (kteří jsou členy ZM)  4.300,-- Kč 
člen výboru ZM (kteří jsou členy ZM)      400,-- Kč 
člen komise RM (kteří jsou členy ZM)      400,-- Kč 
 
       Termín:  14.12.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 
 

3926/17 Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a členů komisí a výborů, 
kteří nejsou členy zastupitelstva města  

 
doporučuje ZM, 
že v případě souběhu výkonu více funkcí se neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytne 
odměna za tu jeho funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna (odměny za výkon jednotlivých 
funkcí se nebudou sčítat).  
 
       Termín:  14.12.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

3927/17 Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a členů komisí a výborů, 
kteří nejsou členy zastupitelstva města  

doporučuje ZM 
v souladu s § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění účinném od 1.1.2018, 
stanovit měsíční odměny poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva 
obce, za výkon funkce členů výborů a předsedů a členů komisí stejnou finanční odměnu jako 
neuvolněným členům zastupitelstva města: 
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- předseda komise RM (kteří nejsou členy ZM)   4.300,-- Kč 
- člen výboru ZM (kteří nejsou členy ZM)       400,-- Kč 
- člen komise RM (kteří nejsou členy ZM)       400,-- Kč 

 
Termín:  14.12.2017 

       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

3928/17 Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a členů komisí a výborů, 
kteří nejsou členy zastupitelstva města  

doporučuje ZM, 
že odměna bude poskytována od data účinnosti nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn 
členů zastupitelstev územních samosprávných celků a novelizace zákona č. 128/2000 Sb., 
zákon o obcích, v platném znění,  tj. od 1. 1. 2018.  
 
       Termín:  14.12.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

3929/17 Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a členů komisí a výborů, 
kteří nejsou členy zastupitelstva města  

doporučuje ZM, 
že v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude odměna 
poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí 
bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 
 
       Termín:  14.12.2017 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
 

3930/17 Hodnocení činnosti komisí rady města za rok 2017  

ukládá 
předsedům komisí rady města předložit hodnocení činnosti za rok 2017 včetně přehledu           
o účasti jednotlivých členů komisí na zasedání.  
 
       Termín:  31.01.2018 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 
         předs. komisí 

3931/17 Darovací smlouva  

schvaluje 
přijetí 190 kusů speciálních sad  + sběrných tašek na tříděný odpad z propylenu, prošívané 
s rozměry 26x30x46 cm (modré tašky na papír, zelené tašky na sklo, žluté tašky  na plasty) od 
Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČO 60609460. Hodnota 
daru činí celkem 11.020,-- Kč (bez DPH), 
 
       Termín:  31.12.2017 
       Zodpovídá: Ing. Krňávková 
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3932/17 Organizační opatření k zasedání zastupitelstva města 

bere na vědomí 
organizační opatření k zasedání zastupitelstva města dne 14. 12. 2017 včetně programu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Jan Přichystal      Mgr. Tomáš Spurný 
  1. místostarosta       2. místostarosta  
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